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اکتبرهایِانقالبدرس

 مقدمه

 ۹۱۹۱دو انقالب )فوریه و اکتبر  بینِ تحوالتِ بازگوییِ کوشم تا ضمنِ در این مقاله می
یک  م. پس از آن طیِا را بشکاف ۹چپ هایِ لنین و بلشویک یِ اندیشه رادیکالیسمِ ،م.(

کارگری و  جنبشِ فعالینِ یِ هایی که این رادیکالیسم به همه گیری، درس نتیجه
به گمان من که  ها نه تنها در ایران بل دهد را شرح خواهم داد. این درس کمونیستی می

 درکِ هایی که به نوعی هم آموزشِ میم است. درسعت جهان قابلِ کشورهایِ یِ همه به
 یِ راست و رفرمیستی. نتیجه انقالبی است و هم مرزبندی با جریانِ شرایطِ موقعِ به

 کمونیست در مبارزاتِ حزبِ نقش و جایگاهِ ؛ها گرفت توان از این درس نهایی که می
 ایران و جهان است. کارگرِ یِ طبقه جاری و نهاییِ

چهتاریخ

انگیز  رخ داد تحولی بسیار عظیم و شگفت ۲م. ۹۱۹۱رِ فوریه و اکتب دو انقالبِ چه بینِ آن
کارگر  و  یِ روسیه و طبقه یِ جامعه سو به رادیکالیزه شدنِ  است. تحولی که از یک

 یِ کشور و موازنه سیاسیِ احزابِ بندیِ دیگر در صف آن منجر شد و از سویِ دهقانانِ
 انقالبِ یِ شان که در آستانه ها و حزب مهمی ایجاد کرد. بلشویک ها تغییراتِ آن قوایِ

 ترین حزبِ ای ترین و توده ماه به بزرگ ۸ کوچکی بودند طیِ یِ فرقه تر شبیهِ فوریه بیش
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 صحیح از شرایطِ آن با درکِ چپِ این حزب و جناحِ ۳روسیه تبدیل گردیدند. سیاسیِ
خویش در جامعه تصمیم به قیام گرفتند.  روسیه و موقعیتِ سیاسی و اجتماعیِ

کارگران، سربازان و  سراسریِ شوراهایِ تقویتِ این قیام در هایِ زمینه

کشور  سیاسی و اجتماعیِ ترین ارگانِ دموکراتیکترین و  یعنی بزرگروسیه  دهقانانِ

لیبرال و  یافت تا بورژوازیِ به شوراها انتقال می وکمال تمامنهفته است. قدرت بایستی 
 یِ قوا بود که طبقه ش تضعیف گردد. پس از این تضعیفِا فرمان تحتِ موقتِ دولتِ

دست گیرد. این تصمیم از  همسلحانه ب سیاسی را در یک قیامِ گردید تا قدرتِ  کارگر قادر

ماهه را طی کرد. این پروسه با مبارزه و  ۸ یِ یک پروسه آمدن به اجرا درتا  اتخاذ

مستقیم دارد. زیرا در  حزب ارتباطِ چپِ لنین و جناحِ اقناعیو  گرانه دخالت فعالیتِ

ها  ها از آن  S.Rانقالبی )از این پس با عنوانِ هایِ ها، سوسیالیست آن مقطع منشویک
رفرمیست به این نتیجه  هایِ و در یک کالم تمامی چپ ها شود(، ترودویک یاد می

 سوسیالیستی در امرِ یِ پذیرش و ورود به مرحله رسیده بودند که روسیه هرگز آمادگیِ
مولده در این کشور در  نیروهایِ کردند چون رشدِ ها تصور می تولید و توزیع را ندارد. آن

 یِ مرحله تواند واردِ اروپا نیست پس نمی داریِ سرمایه هایِکشور یِ حد و اندازه
 تئوریسینِ ،کارل کائوتسکی هایِ این دیدگاه در اندیشه یِ ریشه سوسیالیسم گردد.

جوامع صعودی و  هایِ بندی صورت نهفته بود. او معتقد بود مراحلِ ،دوم انترناسیونالِ
 خطی است:

 سوسیالیسمداری            سرمایه    مدنی یِ جامعه             اولیه انسانِ             دار جان موجوداتِ جان بی یِ ماده

 فعالیتِ مارکسی نداشت و هیچ نقشی برایِ چنین درکی هرگز ربطی به پراکسیسِ
رفرمیست  هایِ کائوتسکی و چپ شد. در حقیقت درکِ ها قائل نمی انسان یِ گاهانهآ

بنابراین   انقالبی! نه سوسیالیستِ ،گرایانه( بود )تکاملاولوسیونیستی  درکی سوسیال
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آمیز به  مسالمت ی روسیه هنوز به آن درجه از تکامل نرسیده بود تا به صورتِ جامعه
 بزرگی از حزبِ رفرمیست بخشِ هایِ بر چپ عالوه ۴سوسیالیسم برسد. یِ مرحله

 قدیمی هایِ بلشویکن را آو برخی  حزب راستِ جناحِبلشویک که ما آن را 

 موقت و استقرارِ دولتِ ها سقوطِ آن همین نظریه بودند. از دیدِ خوانند نیز پیروِ می
کردند  راست نیز فکر می هایِ تصور نبود. در حقیقت بلشویک پرولتاریا قابلِ دیکتاتوریِ

جامعه به پایان نرسیده  بورژواییِ اصالحات و تغییراتِ فوریه در موردِ انقالبِ وظایفِ
اند. در یک کالم  قطعی نرسیده مولده به تکاملِ روسیه و نیروهایِ یِ است. جامعه

مده کرده با هرگونه قیامی جهان را عُ روسیه نسبت به دیگر نقاطِ داریِ سرمایه ناموزونیِ
ی حزب )کادرهای چپِ لنین و جناحِ موقت مخالف بودند. درکِ دولتِ سرنگونیِ در جهتِ

ها معتقد بودند که  این بینش بود. آن چون زینویف، کولونتای و شلیاپنکوف( دقیقا مقابلِ
ش را ا مناسبات اجتماعی علیهِ انفجارِ ای زمینه و موقعیتِ داری در هر مرحله سرمایه

پرولتاریا  کارگری و سوسیالیستی بود. انقالبی که توسطِ دارد. این انفجار همان انقالبِ
انقالب  فلسفیِ . از دیدگاهِ آمد سازماندهی و به اجرا درمی و رهبری ،آن و پیشروانِ

باالتری  یِ مرحله نوردید و واردِ ای از جامعه را درمی بود که مرحله جهشهمان 

 پرولتاریایِ بایست توسطِ لنین امری بود که قطعا و قهرا می شد. انقالب از دیدِ می
رسید. این  زمین و مزدبگیر( به انجام می بی ش در روستاها )دهقانانِا شهری و متحدین

 کارگرِ یِ طبقه رهبریِ داری مشخصا تحتِ سرمایه یِ پیشرفته روند در کشورهایِ
 شهری قرار داشت.

خود را به اتمام  تر و عاجزتر از آن است که انقالبِ روس زبون او معتقد بود بورژوازیِ
 بینشِ ۵کارگر و دهقانان به انجام برسانند. یِ تاریخی را باید طبقه یِ برساند و این وظیفه

 انقالبِ شان در به انجام رسانیدنِ ب کارگران و حز تاریخی و مهمِ نقشِ لنین درموردِ
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خود  ای به تازه وبویِ .( رنگم ۹۱۹۱ تاریخی )سالِ مشخصِ یِ اجتماعی در یک مرحله
 گرفت:

روسیه )هم  کارگریِ دموکراتِ سوسیال حزبِ یِ حاکم بر هردو شاخه نامه و روحِ اساس 
دموکراتیک تکیه و باور داشت. یعنی  بورژوا بلشویک و هم منشویک( خصلتا به انقالبِ

دید  انقالبی دموکراتیک می ها را در به انجام رسانیدنِ دموکرات سوسیال وظیفه و نقشِ
ماید. اما ی روسیه اجرا ن خواهانه و دموکراتیکی را در جامعه آزادی که بایستی اصالحاتِ

دانست  کارگر باور داشت و می یِ طبقه جهانیِ وسیع به انقالبِ این طیفِ لنین برخالفِ
روس به نتیجه نخواهد رسید. درک او  بورژوازیِ دموکراتیک با رهبریِ بورژوا که انقالبِ
روسیه  چه پرولتاریایِ انقالب سنتی و جزمی نبود. لنین معتقد بود چنان یِ از مرحله

گرایی  ش در اروپا دست به انقالب بزند هیچ بدعت یا ارادها های ای طبقه زودتر از هم
 یِ روسیه به وظیفه که پرولتاریایِ )ولونتاریسم( در این حرکت صورت نگرفته است بل

اولین بار این اندیشه  امپریالیسم عمل کرده است. لنین برایِ خود در عصرِ تاریخیِ
بیان کرد. او در  یسویس ای به کارگرانِ کارگران را در نامه یالیستیِسوس یعنی انقالبِ

 یِ دارد که طبقه . نوشته و منتشر گردید اعالم میم ۹۱۹۱ سالِ این نامه که در اوایلِ
 روسیه قادر است چنین انقالبی را رهبری کند.  کارگرِ

مورد انتقاد طلب  حاصال هایِ ها و چپ سوسیالیست تنها از سویِ لنین نه یِ این اندیشه
بلشویک نیز با ناباوری و  حزبِ مرکزیِ یِ کمیته کادرهایِ قرار گرفت، حتا توسطِ

ها بعدها نوشت:  مرکزی در آن سال یِ کمیته رو شد. یکی از اعضایِ هجدی روب مخالفتِ
 «داری نیافت ما نیز طرف رفیق لنین حتا در میانِ هایِ ایده»
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 شهرِ مخصوصا کارگرانِ ،حزب عضوِ کارگرانِ حمایت و پشتیبانیِاما لنین قادر شد تا با 
 یِ . به کمیتهم ۹۱۹۱ آوریلِ وچهارمِ سوم تا بیست یِ خود را در فاصله پطروگراد نظراتِ
اکتبر گرد آورد. در  انقالبِ پرچمِ ها را به زیرِ قبوالند و آن هحزب ب هایِ مرکزی و ارگان
 تئوریکِ سوادِ بلشویک که حتا دارایِ کارگرانِ عینی و مادیِ این میان نقشِ

طبقاتی و  اهمیت است. این کارگران با شمِ راست نیز نبودند بسیار حائزِ هایِ بلشویک
 بودند و با شناختِ آن رسیدهکار و سرمایه به  میانِ سوسیالیستی که از تضادِ آگاهیِ

قیام  لنین پرچمِ از ورودِ موقت داشتند پیش دولتِ طلبیِ درستی که از رفرمیسم و جنگ
داری  سرمایه ضدِ جنبشِ پطروگراد پرچمِ دست گرفتند. یکی از مناطقی که در شهرِ را به

شهر  مختلفِ ها بعدها به نقاطِ آن بود. حرکتِ "وایبورگ" کارگریِ یِ را برداشت منطقه

و. . ی.م ۹۱۹۱ مارسِ جا آغاز شد که در ماهِ و کشور سرایت کرد: داستان از این

 حزب( از زندان و تبعیدگاهِ تبعیدیِ )رهبرانِ مورانوفو کامنوف  و.ل.و  استالین

کامنوف شخصیتی تئوریک  ،سه نفره خود گریخته به پطروگراد وارد شدند. در این جمعِ
فوریه  قلم و استالین شخصیتی تشکیالتی و عملی بود. تا آن زمان یعنی انقالبِ و اهلِ

و  "زالوتسکی"، "آ.ر. شلیاپنکوف" یِ  داخل برعهده تشکیالتِ سو رهبریِ به این
 امورِ ورود این رهبری را کنار زده زمامِ وارد در همان ابتدایِ تازه بود. گروهِ "مولوتوف"

مرکزی( را  یِ کمیته پراودا )ارگانِ یِ نشریه یِ تحریریه هیاتِ تشکیالت و مدیریتِ
 رهبری شدند که بخشِ عملیِ کارِ درکی واردِمزبور با همان  دست گرفتند. گروهِ به

 یِ ملی از ادامه دفاعِ سیاستِ مهمی از حزب به آن باور داشتند. رهبری  جدید با عنوانِ
خود نسبت به آن را  مثبتِ قاطع کردند و موضعِ روسیه در آن حمایتِ جنگ و شرکتِ

مادام »چنین آمده بود:   مارس انتشار دادند. در بخشی از مقاله ۹۵ یِ شماره در پراودایِ
روسی گلوله را با گلوله و  کنند، سربازِ برداری می که ارتش از امپراطور ]آلمان[ فرمان
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مرگ بر جنگ  معنیِ بی ما فریادِ دهد. شعارِ خمپاره را با خمپاره پاسخ می

 «.…نیست

وایبورگ  کارگری رسید، کارگرانِ ها و محالتِ پراودا به کارخانه هایِ که نسخه هنگامی
استالین،  اخراجِ رده در یک گردهمایی خواستارِکاعتراض  گیریِ به شدت به این موضع

جنگ  خود را در قبالِ چنان سیاستِ کامنوف و مورالوف از حزب شدند. اما رهبری هم
 ،مثبت داده ها رایِ S.Rها و  منشویک یِ نامه شوراها به قطع ادامه داده در کنفرانسِ

 درست در زمانی در حالِوقایع دفاع از انقالب خواندند. این  یِ الزمهجنگی را  سیاستِ
 دولتِ( ۲شوراها و  (۹گردید:  سیاسی اداره می تِردو قد رخ دادن بود که روسیه توسطِ

 موقت. 

. م ۹۱۹۱ یِ فوریه انقالبِ . بودند که در فردایِم ۹۱۹۵ یِ فوریه انقالبِ فرزندِ شوراها

روسیه ریشه دوانیده  برآوردند و در تمامیِ ها و مزارع سر سربازخانهها،  کارخانه از دلِ
 هایِ بلند شده بودند که هنوز مست از خصلت ای اجتماعی بودند. اما شوراها از محیطِ

شدند:  ها در آن دیده می گی این ویژه بورژوایی بود. بنابراین تاثیراتِ بورژوایی و خورده
به هیچ کارخانه یا مزرعه و  ،مختلف مناطقِ شوراها در گانِ هبرخی از نمایند

 سیاسی بودند که در سطحِ فکران و فعالینِ که روشن ای تعلق نداشتند بل سربازخانه
کردند و یا عالقه به مطرح شدن را داشتند. از طرفی تبلیغات و  جامعه فعالیت  می

 گانِ هنمایند ترِ باعث شده بود تا بیش  ها S.Rمنشویک و  دو حزبِ یِ عینی حضورِ
 یِ تاریخی یِ وظیفه این دو حزب باشند. دو حزبی که قادر به درکِ شوراها از میانِ

 داری و دولتِ سرمایه مناسباتِ وجه قصدشان سرنگونیِ کارگر نبوده و به هیچ یِ طبقه
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 تبعیدیِ لنین و رهبرانِ ورودِ یِ آن نبود. به همین دلیل شوراها در آستانه سیاسیِ
 راست داشت. رایشِبلشویک، گ

تزاریسم به ریاست  سرنگونیِ بورژوایی بود که در فردایِ یک دولتِ موقت دولتِ

ها  منشویکو ۶ها ز کادتآن ا یِ کابینه تشکیل شده بود و اعضایِ "الکساندر کرنسکی"
 هایِ شوراها و کمیته مبارزاتِ موقت مهار و کنترلِ جمهوریِ دولتِ بودند. سیاستِ
 ارضی بود. یِ مسئله یِ سطحی در زمینه جنگی و اصالحاتِ سیاستِ یِ کارخانه و ادامه

شد.  دوگانه اداره می دو قدرت یا بهتر بگوییم قدرتِ دانستند که روسیه تحتِ همه می
 یِ یکی از دو سر اداره عنوانِ موقت را به دولتِ بلشویک قدرتِ حزبِ راستِ جناحِ

حزبی از همان  چپ یعنی بخشی از رهبری و کارگرانِ جامعه پذیرفته بود. اما جناحِ
هایی از  نامه اعتماد بودند. لنین مقاالتی را با عنوانِ کار به این دولت به شدت بی ابتدایِ

موقت و  اعتماد به دولتِ عدمِ پراودا ارسال کرد. او در این مقاالت خواستارِ دور برایِ
سراسری  کنفرانسِ مستقل و رادیکال گردید. چندی بعد طیِ سیاستِ پیش گرفتنِ

ها  شوراها تشکیل گردید )که قبال یک بار به آن اشاره شد(. در این کنفرانس منشویک
غربی تاکید کردند.  غرب و جنوبِ هایِ جنگ در جبهه یِ ادامه ها بر سیاستS.Rِو 

 دولتِ حزب از این سیاست و از ماهیتِصدا با این دو  بلشویک نیز هم حزبِ گانِ هنمایند
شورا را قدرتی دانست »موقت به دفاع برخواستند. استالین  طی نطقی در این کنفرانس 

 یِ وظیفه»موقت را سازمانی که  و دولتِ« انقالبی را در دست گرفته است که دگرگونیِ
ن میان کارگران معرفی کرد! در ای« انقالبی را برعهده گرفته است مردمِ فتوحاتِ تثبیتِ

راست و غیرکارگری بایستد. اما  این سیاستِ چپ بلندگویی نداشت تا در برابرِ و جناحِ
 سیاسی را به هم ریخت. معادالتِ یِ لنین به روسیه همه ورودِ
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مشخص رسیده بود.  فکری و آلترناتیوِ لنین پیش از ورود به روسیه به یک چهارچوبِ
کامال  حزب در تضاد بود و از طرفی مرزبندیِ فکریِ آلترناتیو و چهارچوبی که با سنتِ

 جنگ یِ مسالهو  طلب( اصالح چپِ دوم )و احزابِ انترناسیونالِمشخصی با 

استثمارگر در  طبقاتِ تکیه بر دیگر لنین کامال جهانی و بدونِ فکریِ داشت. چهارچوبِ
نهفته است. تزهایی که  "آوریل تزهایِ"ها در  این دیدگاه المللی بود. تمامیِ بین سطحِ

رو  هکشور روب رفرمیستِ هایِ چپ پس از ورود به روسیه ارائه شد و به شدت با مخالفتِ
 کشور را به شدت موردِ داخلِ آوریل، رهبریِ ۳ورود یعنی  گردید. لنین در همان آغازِ

 فنالند در برابرِ نفر بر زرهی در ایستگاهِ  یک خود را برفرازِ انتقاد قرار داد و تزهایِ
 حزبِ کننده بیان کرد. او در همان ابتدا در کنفرانسِ صدها استقبال یِ زده حیرت چشمانِ

 خطاب قرار داد: را موردِ نبلشویک شرکت کرد و حاضری

 چرا قدرت را تصرف نکردید؟-

با  ،فعلی ما جنگ است یِ اول است و مساله یِ انقالب در مرحله ؛و وقتی جواب شنید
 اسخ داد:خشم پ

کارگر هنوز کامال به آگاهی نرسیده است.  یِ ش این است که طبقهاَ چه اراجیفی، دلیل-
واقعی  کنیم. نیرویِ کامل نیافته است. این نکاتی است که ما تصدیق می و هنوز تشکلِ

الزم  …داشت تریِ بیش گیِ هکارگر بود، اما بورژوازی آگاهی و آماد یِ طبقه در چنگِ
 نکته صریحا اذعان کنیم و رک و راست به مردم بگوییم که به علتِاست به این 

  ۱ایم. سازمان و آگاهی، قدرت را تصرف نکرده نداشتنِ
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پراودا فریاد  مرکزی و با مخاطب قرار دادنِ یِ یک از کمیته هیچ نامِ آوردنِ و بدونِا
عقلی و  بی»دست کشیدن از جنگ  بورژوایی برایِ تقاضا از حکومتِ ؛کشید

 ۸.«بازی است مسخره

ها  ها و منشویک بلشویک مشترکِ یِ کنفرانس در جلسه او بالفاصله پس از پایانِ
 آوریل را با روشنی و صراحت بیان کرد. جلسه حالتِ سخنانی کرد  و مجددا تزهایِ

او »پاخواست و فریاد زد:  جلسه به منشویک در میانِ "بوگدانوف"تشنج به خود گرفت. 
زنید؟ شما  این چرندیات کف می کشید برایِ خجالت نمی …زنجیری است! یِ دیوانه

 ۱«ها! اید مارکسیست خود را بر باد داده که آبرویِ

پطروگراد به سرعت به حمایت از تزهای لنین پرداختند  کار نبود! کارگرانِ اما این پایانِ
 یگر از تزهایِد ها شهرِ قاطع تشکیالت مسکو، غازان، کیف و ده و چندی بعد حمایتِ

 حزب را فرا گرفت. سراسرِ ،لنین کارگریِ آوریل و مشیِ

جا مانده است  مکتوب به گفتند؟ تنها چیزی که از تزها به صورتِ آوریل چه می یِتزها
ای  نوشته جمالتی کوتاه و تیتروار است. دست لنین است که حاویِ تکه کاغذی به قلمِ

ها به اختصار  لنین و بلشویک کردِ ها و عمل رانی سخن تز که ما براساسِ ۱ کوتاه حاویِ
 کنیم: ها را چنین معرفی می آن

جنگ، موضعی مخالف بود. لنین از همان  چپ و کارگری در قبالِ بلشویزمِ موضعِ-۹
سرمایه  انحصاریِ منافعِ استایِر جنگ از جمله کسانی بود که آن را در آغازینِ روزهایِ

 جنگِ ،دوم چپ در انترناسیونالِ ها و جناحِ بلشویکجهانی ارزیابی کرد.  در سطحِ
 پایانِ دانستند و خواستارِ کش می متکارگر و زح هایِ توده منافعِ اول را به ضررِ جهانیِ

 شان بودند. لنین و کارگرانِ های استثمارگران و دولت رنجبران علیهِ جنگِ ن و آغازِآ
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 ،صلحِ آن بودند. شعارِ روسیه از میدانِ جنگ و خروجِ پایانِ بلشویک به شدت خواستارِ
 کرد. ها را مطرح می آن خواستِ زمین و نان بخشی از

موقت انتقادی رادیکال و صریح کرد. این دولت  دولتِ یِ بورژوایی بایستی از موضعِ -۲
 که سعی در مهارِ روسیه نیست بل سراسرِ فرودستِ مردمِ منافعِ یِ کننده تنها بیان نه

 به این دلیلی شوراهای ها را دارد. انتقاد از تعلل و دودلیِ اجتماعی و سیاسی آن مبارزاتِ
تردید  این قدرت در کشور دچارِ سیاسی و یکی کردنِ قدرتِ دست آوردنِ در بهکه 

 کرنسکی دارند. موقتِ به دولتِ یچشم   هستند و گوشه

کارگران و  دردِ دوایِ پارلمانی سیاسی به شوراها. جمهوریِ قدرتِ سریعِ انتقالِ -۳
مزدبگیران و سربازان و  شوراها حکومتِ ها نیست. جمهوریِ آن درد و رنجِ یِ کننده بیان

دولت است. که در  تدریجیِ الغایِ برایِ  زمین است. این جمهوری اولین گام بی دهقانانِ
قضایی و  ساختارِ –ارتش رسمی –این ارگان از جمله پلیس هایِ سازمان یِ آن کلیه پیِ

 د شد.نری لغو خواهااد بوروکراسیِ

 انتقالِ آن. در دورانِ کارگر و پیشروانِ یِ طبقه تبلیغات و تشکیالت برایِ ضرورتِ -۴
گی بر جامعه حاکم خواهد  هسیاسی و اجتماعی از بورژوازی به سوسیالیسم نوعی آشفت

قوانین بسیار ضروری  این ای الزم است و اجرایِ ویژه این دوران قوانینِ شد پس برایِ
جنگ شود این تنها جنگی خواهد بود که  شوراها درگیرِ است. اگر قرار است جمهوریِ

 داری. سرمایه منافعِ کارگران است نه جنگِ دفاع از حاکمیتِ ضرورتِ

عمده  هایِ مالکیت یِ ارضی که مصادره زراعی و اصالحاتِ هایِ زمین ملی کردنِ -۵
 ها است. نقشِ آن ضروریاتِ مزدبگیر جزوِ دهقانانِ بینِها  نآ مبر زمین و تقسی
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مهم و اساسی است. لنین در  روستایی در شوراها نقشِ مزدبگیرِ دهقانانِ گانِ هنمایند
 زمین را مدنظر دارد. بی شهری با دهقانانِ پرولتاریایِ اتحادِ یِ این تز دوباره مساله

این  کاملِ یِ نمایندگان و سلطه یِشورا مستقیمِ نظرِِ  واحد تحت یک بانکِ تاسیسِ -۶
شوراها به  تدریجی و ارتقایِ سوسیالیسم به صورتِ اعالمِ ۹۹پولی. سازمان بر مبادالتِ

 مردم. کاالها و نیازهایِ تولید و توزیعِ جامعه در امورِ یِ کننده اداره هایِ ارگان صورتِ

 نام از حزبِ تغییرِ بلشویک. این تغییرات شاملِ فوری در حزبِ تغییراتِ -۱
 بلشویک، تغییرِ-روسیه کمونیستِ روسیه )بلشویک( به حزبِ کارگریِ دموکراتِ سوسیال

انتقال( و  دورانِ کمون )دولتِ دولتِ ایجادِ راستایِنامه در  اساس

الملل  یک بین تاسیسِ المللی برایِ بین فضا و اوضاع از نظرِ سازیِ آماده

دموکراتیک  بورژوا هایِ هدموکراسی و خواست کامل از سوسیال گذارِ . این به معنیِجدید

 به کمونیسم بود.

المللی  داخلی و بین یِ ها در عرصه بلشویک چپِ لنین و جناحِ هایِ دیدگاه ها کلِ این
شود. طوفانی که  جهان قلمداد می کارگریِ در جنبشِ فوق طوفانی بود. تزهایِ

انقالبی را در جهان احیا  حزب را پاره کند و سوسیالیسمِ سنتیِ هایِ خواست پوسته می
بلشویک شد.  لنین و کارگرانِ هایِ تزها و دیدگاه آوریل عمال تسلیمِ ۲۳سازد. حزب در 

ها و  تظاهرات و میتینگ یِ مسلحانه بود. مجموعه ژوییه قیامِ حزب در آغازِ یِ برنامه
و  "شوراها قدرت در دستِ یِ همه هایِشعار" پراودا و طرحِ جنگِ تند و ضدِ مقاالتِ

 سراسری علیهِ یِ موقت را واداشت تا به یک حمله سرانجام دولتِ "نان صلح آزادی"
 اتهامِ اش با طرحِ بورژوایی کرنسکی و دولتِ انقالبی دست زند. ها و کارگرانِ بلشویک

 حزب را صادر کرد. دفاترِ اولِ ترازِ لنین و رهبرانِ تعقیبِ ها دستورِ آلمان جاسوسی برایِ
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تعقیب قرار  آن به زندان افتاده و موردِ تعطیل و هوادارانِ ،حزب و نشریات مرتبط با آن
اکتبر  آغازینِ شد. روزهایِ تر می تر و الزم قیام هر لحظه ضروری یِ گرفتند. برنامه

نون بیش حزب که اک سراسریِ یِ چیان قیام بود. شبکه تدارک کارِ شدت یافتنِ روزهایِ
کار  مخفی به هایِ خانه هزار عضو را در خود جای داده بود به تکاپو درآمدند. چاپ۳۹۹از 

 میانِ در -ها گاه دانش– کارگری محالتِ تبلیغ و ترویج در میانِ هایِ افتادند، دسته
 آوریِ جمع سرخ در حالِ وآمد بودند. گاردهایِ رفت سربازان و ملوانان دائما در حالِ

 اعضایش بود.  یِ کلیه سالح و مسلح کردنِ

موقت بود( به  دولتِ )که تا دیروز نورچشمیِ "ژنرال کورنیلوف" انقالبیِ ضدِ حرکتِ
ناقوس چنان بلند بود که  نواخت. صدایِ انقالب را می مرگِ پطروگراد ناقوسِ سویِ
دفاع از  برایِها هم به وحشت افتادند. کرنسکی  موقت و لیبرال جمهوریِ مردانِ دولت

موقت بود.  دولتِ یک پایان برایِ شهر اجازه داد تا کارگران مسلح شوند و این آغازِ
 افراطیِ بورژوازیِ یِ او نماینده ،گرا نبود راست طلبِ قدرت کورنیلوف تنها یک ژنرالِ

 یِ کنگره"و  "افسران عمومیِ یِ کمیته" شد. کورنیلوف از سویِ روسیه محسوب می
امریکا و انگلستان پشتیبانی و حمایت  هایِ و دولت "روسیه بازرگانی و صنعتِ سراسریِ

ریمون "آمریکایی  جا بود که ژنرالِ داری تا آن سرمایه دو دولتِ شد. پشتیبانیِ می
روی به  روسی که حاضر به پیش پشتیبانی از او وظیفه داشت تا سربازانِ برایِ "رابینس

 ۹۲آتش بگیرد. پطروگراد نبودند را زیرِ سویِ

سیاسی  یِ پا به عرصه "سرخ هایِدگار"و  "نظامی انقالبیِ هایِ کمیته"تر  چندی قبل
دفاع  ها در راستایِ نظامی را منشویک انقالبیِ هایِ کمیته تشکیلِ پیشنهادِ . نهاده بودند

 ها از این پیشنهاد استقبال کرده در راستایِ از انقالب ارائه کرده بودند اما بلشویک
مهیا شده  مادیِ ن استفاده کردند. این پیشنهاد یک بسترِآحزب از  نظامیِ سازماندهیِ
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 یِ سپتامبر کمیته ۹۳ مسلح شدن بود. روزِ کارگران برایِ گیِ همادآن آنیز داشت و 
سرخ را نیز صادر کرد. گاردها اکثرا از  گاردهایِ تشکیلِ پطروگراد فرمانِ شورایِ اجراییِ
گاردها  صنعتی تشکیل شده بود. تعدادِ هایِ کارخانه و پسر و کارگرانِ دختر جویانِ دانش

کارخانه نیز در  هایِ کمیته اند. نقشِ هزار نفر تخمین زده۲۹ را در پطروگراد در حدودِ
کارخانه که در این  هایِ اهمیت است. کمیته مالی و پشتیبانی از گاردها حائزِ حمایتِ

داران را وادار کردند تا به  ند کارخانهدفراوانی برخوردار بو دوران از نفوذ و قدرتِ
ها و محالت شرکت  سنگر و استحکامات و حفاظت از کارخانه کارگرانی که در ساختنِ

 پیوستن به گاردهایِ کارگران برایِ ها در ترغیبِ جسته بودند، مزد پرداخت کنند. کمیته
 هایِ اتحادیه صنفی از قبیلِ هایِ اتحادیهدیگر نیز  فراوان نمودند. از طرفِ سرخ تالشِ

مالی به کارگران و  ها در کمکِ خانه ها و چاپ گان و مکانیک هفلزکاران، رانند صنعتیِ
کاری  خراب کارِ  به  آهن نیز دست راه کارگرانِ ۹۳فراوان کردند. سرخ کوششِ گاردهایِ

 کورنیلوف جلوگیری کنند. شورشِ سپاهیانِ ونقلِ هن شدند تا از حملآ راه در خطوطِ
وی  شوروشِ یِ گیر شدند. اما نتیجه ش دستا دستان و هم وکورنیلوف شکست خورد و ا

مردم بود. حال  هایِ توده ها در بینِ بلشویک محبوبیتِ کارگران و افزایشِ مسلح شدنِ
 کارِ دستورِ انقالبی قیام را دوباره در ها و کارگرانِ آن فرا رسیده بود تا بلشویک زمانِ

 مختلفِ اکتبر وقایعِ ۲۵ کورنیلوف تا انقالبِ شورشِ سرکوبِ خود قرار دهند. بینِ
کرنسکی  ،اکتبر ۲۴و  ۲۳ پردازیم: روزهایِ آخر می روزِ ۳دیگری رخ داد که ما تنها به 

ها  ها سازمان دهد. اما بلشویک بلشویک دیگر را علیهِ وسیعِ یِ سعی کرد تا یک حمله
 هایِ قیام بودند. لوله طرحِ بالتیک نیز هوادارِ بار ملوانانِ از همیشه بودند. اینتر  مادهآ

موقت(  دولتِ زمستانی )مقرِ کاخِ پطروگراد و مشخصا به سمتِ آراوورا به سویِ ناوِ رزم
 "اسمولنی یِ مدرسه"حزب در  نشانه رفته بود. لنین، تروتسکی، استالین و دیگر رهبرانِ
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ها را دریافت  لحظه گزارش به قیام را به عهده داشتند. لنین لحظه هبریِمستقر بودند. و ر
مشخصی در نظر گرفته  یِ هر واحد وظیفه داد. برایِ هرکدام نظر می کرد و بر رویِ می

آهن،  راه هایِ ایستگاه نوا، تصرفِ یِ رودخانه متحرک رویِ شده بود: حفاظت از پلِ
 شهر و سرانجام تصرفِ اصلیِ هایِ خیابان کنترلِها،  بانک خانه، تصرفِ پست تصرفِ

سرخ  گاردهایِ واحدهایِ یِ موقت! همه دولتِ اعضایِ گیریِ زمستانی و دست کاخِ
اکتبر  ۲۴ قیام از روزِ . عملیاتِبودند تردد ها دائما در حالِ نآ حاملِ هایِ مسلح و کامیون

موقت به  دولتِ سیاسیِ انی مرکزِزمست کاخِ نوامبر( با تصرفِ ۱اکتبر ) ۲۵آغاز شد و در 
 پایان رسید.

 نظامیِ انقالبیِ یِ کمیته مسئولِ رهبریِ مسلح تحتِ پیشروان و کارگران و ملوانانِ
زمستانی را به تصرف  مختصری موفق شدند کاخِ پس از درگیریِ "اوسینکو آنتونوف"

قبل گریخته  کرنسکی )که روزِ موقت به استثنایِ دولتِ اعضایِ در بیاورند و تمامیِ
 ترین تلفاتِ اکتبر به پیروزی رسیده بود انقالبی که کم گیر سازند. انقالبِ بود( را دست

 قیام در جریانِ اکتبر در فردایِ ۲۶ نفر( را در جهان داشت. روزِ ۹۳ جانی )یعنی حدودِ
کارگران و  تیِسوسیالیس جمهوریِ ایجادِ ،سراسری شوراها یِ ین کنگرهاُم دوم گشایشِ
ها  کارگران و دهقانان که بلشویک انقالبِ ،رفقا»اعالم گردید:  ،لنین توسطِ ،دهقانان

 «…آن تاکید داشتند، اینک به انجام رسیده است بارها بر ضرورتِ

اکتبرانقالبِهایِدرس

 یِ طبقه یِ سرسختانه یِ ماه مبارزه ۸ یِ خالصه ایم روایتِ چه تاکنون نقل کرده آن
بورژوایی و نظامیان و  بلشویک علیه جمهوریِ حزبِ چپِ روسیه و جناحِ کارگرِ

اکتبر  انقالبِ تاریخیِ ما تنها روایتِ این کشور بود. قصدِ طلبِ جنگ دارانِ سرمایه
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رادیکال  بخشِ هایِ گیری یک انقالب و جهت فراز و نشیبِ ما نشان دادنِ نیست. هدفِ
سیاسی و اجتماعی است.  مهمِ پرولتاریا در یک جریانِ یِ گرانه دخالت و چپ و حرکتِ

 توان از آن گرفت بپردازیم: مهمی که می هایِ خواهیم به اختصار درس پس از آن می

 کارگر از انقالبِ یِ تر از طبقه یشپ: این درسی است که بورژوازی خیلی شوراها (۹

اش  ساختاری اشکاالتِ اکتبر فرا گرفت. شوراها قدرتی عظیم بود که با وجودِ
 مسلح کردنِ گردید. این ارگان برایِ ای محسوب می توده مندِ قدرت ارگانِ

انقالب، حمایت از  ضدِ نظامی، مبارزه علیهِ انقالبیِ هایِ کمیته کارگران، تاسیسِ
صنفی قدم پیش نهاده و در استقرار و  هایِ کارخانه و اتحادیه هایِ کمیته
کارگری از  ها و انقالبیونِ واقع بلشویک . درها موفق شده بود بخشی به آن هویت
 قوا را به نفعِ یِ عظیمی از موازنه شوراها قادر شدند که بخشِ قدرتِ طریقِ

اکتبر را به پیروزی برسانند. به همین  انقالبی برگردانند و انقالبِ سوسیالیسمِ
ت تا در کار گرف خود را به توانِ م. تمامِ ۹۱۹۱ داری پس از اکتبرِ دلیل سرمایه

 سرمایه در موضعِ دیکتاتوریِ انقالبی است و یا نیرویِ کشورهایی که شرایطِ
وجود نیاید و یا اگر آمده در همان نطفه خفه گردد.  ضعف است چنین ارگانی به

در  ۹۳۵۱ بهمنِ کارگری و دهقانی در ایران پس از قیامِ نمونه شوراهایِ برایِ
دهقانی در کردستان  ( یا شوراهایِ…تهران وموتورز  ها )از جمله جنرال کارخانه

ترین شکلی سرکوب و از میان برداشته شدند تا  و ترکمن صحرا با وحشیانه
 ۹۱۱۹ ها در سالِ عراق )لیرنه کارگری در کرکوکِ سراسری نگردند. یا شوراهایِ

ش به ا آمریکا و متحدین توام با رضایتِ عراق و با سکوتِ رژیمِ م.( که توسطِ
دهد  شورا  مهمی است که نشان می ناکی سرکوب شدند. این درسِ وفخ شکلِ
کشان است.  کارگران و زحمت سیاسی برایِ قدرتِ کسبِ واقعی و پلکانِ قدرتِ
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کارگری در  شوراهایِ ایجادِ انقالبی برایِ شرایطِ بروزِ بنابراین در دورانِ
آموزی و  دانش شوراهایِها ،  سربازخانه محالت، شوراهایِ وراهایِش ،ها  کارخانه

 دهقانی در مناطقی که دهقانانِ ها و شوراهایِ گاه و دانش سجویی در مدار دانش
شوراها را باید در  گیریِ شکل یِ زمینه . کوشید زمین وجود دارد مزدبگیر و بدونِ

نباید ما ، جستجو کرد  ی مشخص آن ها )کارخانه ، محالت و . . .(ها محل
 کارِ  به  دست زمانیو تنها در  داشته باشیماین مساله  درکی ولونتاریستی از

نظر وجود  موردِ آن در محلِ مادیِ یِ که پایه میزنیم این چنینیسازماندهی 
 داشته باشد.

دانند. این واژه تنها یک  قیام می فنِ : لنین را مهندسِآن وقوعِ قیام و زمانِ( 2

صحیح است. چرا که و جا  عنوانی بهکه  گرانه نیست بل لوسانه و ستایش چاپ عنوانِ

است و این که مارکس نیز آن را یک فن فن کند که قیام یک  لنین بارها تاکید می

مشخصه را عنوان  ۳چنین فنی  اجرایِ بالنکیستی. او برایِ نه یک حرکتِ ،ستهندا می
ر قیام باید درست د -مردم باشد. ب انقالبیِ قیام باید متکی به شورِ -الف :کند می

خود رسیده  مردم به حداکثرِ رویِ پیش هایِ زمانی رخ دهد و رهبری گردد که دسته
دشمن  قیام بایستی در زمانی رخ دهد و رهبری گردد که تزلزل در صفوفِ -باشند. ج

قیام را معرفی  خود رسیده باشد. این سه مولفه به درستی زمان و موقعیتِ به حداکثرِ
داند  ژوییه زودهنگام می ۴و  ۳ قیام را در روزهایِ زمانِکند. به همین دلیل لنین  می

داری از حکومت  سیاسی قادر به نگه مادی و نه از لحاظِ ما نه از لحاظِ» چرا که:
اکتبر زود و  ۲۴ آن حرکت را در روزِ ،قیام دقیقِ روزِ طرحِ چندی بعد هنگامِ ۹۵«نبودیم.

داند. با توجه به  شوراها( دیرهنگام می یِ دومین کنگره گشایشِ اکتبر )به دلیلِ ۲۶در 
 رژیمِ یِ بالقوه سوریه )متحدِ بعثِ رژیمِ الوقوعِ قریب ایران و سقوطِ کنونیِ شرایطِ
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است . این  نزدیک شدنِ ش در حالِا مختلف سرنگونی با اشکالِ اسالمی( لحظاتِ
موقع  به سرنگونی نیز از قبل مهیا گردیده. درکِ هایِ سیاری از زمینهب درحالی است که

آن بسیار  مادیِ یِ پایه مردم برایِ هایِ توده قیام و تاثیرگذاری در بینِ زمانِ جایِ و به
 یِ کارگران و توده ها در بینِ بلشویک طور مانندِ هاهمیت است. این که چ مهم و حائزِ

اجتماعی و  هایِ تاریخی جنبش مقطعِجا و در این  مردم تاثیر گذاریم، این کشِ زحمت
 تحتِ هایِ جویی، زنان و ملیت کارگری، دانش هایِ ها بسیار مهم است )جنبش آن جلبِ

 کارگر به زیرِ یِ ها و طبقه که چه شعاری و چه موقع مطرح گردد تا توده ستم(. این
به حداکثر « مردم رویِ پیش هایِ دسته»که بدانیم چه زمانی  آن جمع شوند. این پرچمِ

یعنی کارگران و  ،قیام جمع گردند پرچمِ ن را دارند تا به دورِآ گیِ هاند و آماد رسیده
سرنگونی فرا رسیده و این امر  این موضوع رسیده باشند که زمانِ ها به ضرورتِ توده

 جاتِ دسته تزلزلِ»ها است. و سرانجام به موقع درک کنیم که  آن تاریخیِ یِ وظیفه
 خود رسیده )تضادها حاد گردیده( رمزِ چه موقع به باالترین سطحِ« دشمن یتِحاکم

در یکی از  "ل. تروتسکی"اجتماعی است.  شگرفِ یک جریان در یک تحولِ پیروزیِ
پردازد. او قیام را  مسلحانه می قیامِ به ماهیتِ "روسیه انقالبِ تاریخِ" کتابِ فصولِ

تروتسکی از توطئه  داند. منظورِ توطئه می -۲ ومردم  خودجوشِ قیامِ -۹ تلفیقی از
خودی سراسری. او  هخودب یک حرکتِ مخفی و حساب شده و رهبریِ یعنی سازماندهیِ

تروتسکی از  داند. درکِ ای و محکوم به شکست می توده هر دو مقوله را غیرِ جدا بودنِ

بارها  است. اصلی که بارها و تشکیالتی یِی ای و سازمانده توده کارِ قیامِ

فراموش گردیده و تنها به یکی از دو شق قضیه پرداخته شده که به پوپولیسم و یا به 
چپ و کمونیستی  رادیکالِ جریاناتِ ایِ پایه گرایی در غلطیده است. امروز  وحدتِ فرقه
این  اولِ یِ . بازی کرد. مسالهم ۹۱۹۱بلشویک در  تواند نقشی را بازی کند که حزبِ می
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 یِ طبقه انقالبیِ جریانی به نام کمونیسم و جنبشِ موجودیتِ وحدت پراتیک نشان دادنِ
مناسب  شعارِ بعدی طرحِ خاورمیانه است. و در گامِ یِ ایران و منطقه کارگر به مردمِ

 انقالب است. پرچمِ مزدبگیر به زیرِ هایِ کارگران و توده آوردنِ جمع برایِ

رادیکال  هایِ ها و چپ : بلشویکجنگ ریح در برابرِقاطع و ص گیریِ موضع (3

سوسیال دموکرات  احزابِ یِ بینی کردند و همه جهانی را پیش جنگِ م. بروز۹۱۹۲ِاز 
روزی که اطریش  م. یعنی در فردای۹۱۹۴ِکردند اما درست در  آن را محکوم می بروزِ

مهمی از  جنگ داد و آلمان به حمایت از اطریش پرداخت بخشِ به صربستان اعالمِ
خودشان پرداختند. لنین در  کشورِ داریِ سرمایه هایِ چپ به پشتیبانی از جنگ و دولت

مشخص  طورِ هگل و به یِ فلسفه جدیِ یِ جدی به مطالعه طورِ همان روزها ناگهان و به
ایده )انگار( با  صحیحِ نی تطبیقِفلسفی منطق یع آن پرداخت. در زبانِ "منطق علمِ"

 جنگ و بحرانِ بسیاری جای تعجب داشت که در این کوران آغازِ مادی. برایِ واقعیتِ
سوسیال  سرسختِ حادی که چپ جهانی را فرا گرفته و به راست کشانیده چطور رهبرِ

هگل  منطقِ علمِ یِ خانه پناه برده و به مطالعه روسیه به کتاب چپِ هایِ دموکرات
 تئوریک و پراتیکِ هایِ ریشه پردازد. اما داستان از این قرار بود که لنین به دنبالِ می

دیروز به عملی  گونه منطقِ هخواست تا دریابد چ چپ بود او می چنین خطایی از سویِ
طلبانه بدل گشته.  منطقی در امروز تبدیل گردیده و به یک چرخش به راست جنگغیرِ
قاطع و  طورِ هگلی روشن کرد به خود را با منطقِ ه لنین تکلیفِم. هنگامی ک۹۱۹۶در 

طلبی و تالش  صلح جنگ را بلند نمود. او پاسیفیسمی را که شعارِ ضدِ صریح پرچمِ
این دو  طلبی پرداخت و در قبالِ جنگ داد را رد کرد و به کوبیدنِ صلح سر می برایِ

 را سر داد. جنگِ لیداخ المللی به جنگِ بین جنگِ تبدیلِ شعارِ موضعِ

 کور توانسته بود تا نیمه جنگِ شد. ناسیونالیسمِ خود تبدیل می امپریالیستی باید به ضدِ
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ها و کارگران را نسبت به خود در توهم فرو برد اما  اروپا و روسیه را درنوردد و توده
دیروز  متوهمِ یِ آن باعث شد تا توده وسیع و تبعاتِ جنگ، کشتارِ روزها و شدتِ گذشتِ

ها و  بلشویک جنگ تبدیل گردنند. خواستِ امروز و سپس به مخالفینِ به شکاکینِ
 مردمِ کم در بینِ ن کمآ ماهیتِ جنگ و افشایِ یِ خاتمه ها برایِ آن امانِ بی یِ مبارزه

جنگ را درک  مادیِ درستی شرایطِ کرد. لنین به روسیه، آلمان و مجارستان جا باز می
سو فراگیر شد  فوریه به این صلح درست از انقالبِ توهم نداشت. شعارِکرده بود و به آن 

 …ها راه یافت و و به جبهه

افراطی در ایران،  گرایانِ کند راست ایران و منطقه را تهدید می ،جنگ امروز خطرِ
پاسداران،  هایی از سپاه ورزند: الیه آن اصرار می اسراییل و آمریکا به شدت بر اجرایِ

پیمان  آمریکا به شکلی غیررسمی با هم هم خواهِ جمهوری اسراییل و حزبِ لیکودِ حزبِ
ن را آ المللی وجود دارد آتشِ بین یِ سرمایه مالی که برایِ ضررهایِ رغمِ اند تا علی شده

 چنین جنگی و یا حتا در برابرِ رادیکال در برابرِ چپِ قاطعِ د. موضعِنروشن کن
پاساختن و  به توده ها برایِ انقالبی و فراخواندنِش مخالفتی ا مختلف هایِ تحریم

 ومعنویِ مادی امکاناتِ تمامیِ روزی و نابودیِ آن است. جنگ جز سیه جلوگیری از بروزِ
چنین جنگی در عراق، افغانستان و لیبی نشان داده  وردی ندارد. بروزِآ ایران هیچ دست

 و به قدرت رسیدنِ ها ترین گرایش هافتاد ترین و عقب ارتجاعی تقویتِ ،آن یِ تنها نتیجه
 مجددِ گذاریِ سرمایه صنعتی و کشاورزی )برایِ امکاناتِ ها در جامعه، نابودیِ آن

 انقالبِ پیروِ چپ و مترقی است. چپِ نیروهایِ و از میان بردنِ المللی( بین یِ سرمایه
 ف چنین جنگی است.لاکتبر مخا

تواند  ن نیز میآابتدایی از  اما همین درکِ تری دارد بیش هایِ تحلیل این سه درس جایِ
 اکتبر را دوباره مرور کرده و به اجرا درآوریم . هایِ گشا باشد. پس بیاییم درس راه
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توضیحات

 چپِ جناحِ بینِ خواهم تمایزِ زیرا می ،چپ استفاده کردم بلشویکِ یِ جا از واژه در این -۹
 راست به رهبریِ و کولونتای را با جناحِکسانی چون لنین، شلیاپینکوف  حزب به رهبریِ

گیری  موضع بندی را صرفا در موردِ استالین، کامنوف و مورانوف را نشان دهم. این جناح
 ام در موردِ بعدی کنم تا در مقاالتِ اکتبر است. من سعی می یِ مسلحانه قیامِ در قبالِ

دولتی در شوروی  داریِ سرمایه اکتبر و عروجِ پس از انقالبِ بندی در تحوالتِ این جناح
 جداگانه بحث نمایم.  طورِ را به

 تقویمِ داد. اما طبقِ م. روی ۹۱۹۱ اروپایی در مارس و نوامبرِ تقویمِ انقالب طبقِ -۲
ها را  ماه در این مقاله شمارشِ منها به فوریه و اکتبر معروف گردیدند.  روسی این ماه

 .نمایممی  روسی بیان  تقویمِ براساسِ

 هزار نفر عضو داشت. در ماهِ چهل بلشویک حدودِ م. حزبِ ۹۱۹۱فوریه  در انقالبِ -۳
 اکتبر حدودِ انقالبِ هزار و در هنگامِ وچهل اوت دویست آوریل هشتادهزار، در ماهِ
 سیصدهزار نفر عضو داشت.

 اقتصادیِ مروری بر مباحثِ- یک انقالب سازِ سرنوشت دورانِ مراجعه کنید به کتابِ -۴
 –ایران  کمونیستِ حزبِ جعفر رسا انتشاراتِ یِ م. نوشته ۹۱۲۴-۲۸ بلشویکِ حزبِ
 ۶۹تا  ۳۱ صفحاتِ ۹۳۶۶ ماهِ دی

 ایرانی از پایانِ و بورژوازیِ ۲۹ قرنِ و آغازِ ۹۱ قرنِ روسیه در پایانِ بورژوازیِ میانِ -۵
 بسیار مهم وجود دارد و آن زبونی و عدمِ قاجاریه تا به امروز یک وجه مشترکِ دورانِ
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 نشینیِ عاجز است. عقب اجتماعیِ یِ اش به مثابه یک طبقه تاریخی یِ وظیفه اجرایِ
عشایر(، در  ها و روسایِ فئودال مشروطیت )در مقابلِ ایران در انقالبِ ملیِ بورژوازیِ

 ری و بورژوازیِدربا دارِ زمین اشرافیتِ مقابلِ نفت )در صنعتِ ملی شدنِ جریانِ
 مالی تجاری و نیروهایِ یِ سرمایه خ. )در مقابلِ ۹۳۵۱ بهمنِ کمپرادور( پس از انقالبِ

 تثبیتِ این طبقه درموردِ سیاسیِ عجز و ناتوانیِ گرِ سنتی( نشان بازارِ داریِ سرمایه ماقبلِ
ایرانی هر دو از نوعی  و روس اجتماعی است. بورژوازیِ داری و دموکراسیِ سرمایه

 نیروهایِ رشدِ ونیِگ برد که حکایت از ناهم سرمی جهانی به ناموزونی نسبت به بورژوازیِ
 این کشورها دارد. یِ مولده

طلب و  حزبی اصالح "روسیه خواهِ مشروطه تدموکرا حزبِ"کادت یا  حزبِ -۶
د. موسسین و فعالین م. تاسیس گردی ۹۱۹۶بورژوایی بود. این حزب در اکتبر یا نوامبر 

داری  سرمایه دارِ طرف فکرانِ طلب و روشن اصالح بورژوا و یا مالکینِ یِ آن از طبقه
پیوتر "، "میلیوکوف"توان به  این حزب می هایِ رهبران و تئوریسین ؛بودند. ازجمله

 خواستارِ ،دوم پشتیبانی کرده یِ تزار نیکال کادت از اصالحاتِ اشاره کرد. حزبِ "استروه
روستایی در روسیه بود.  فئودالیسمِ مظاهرِ یِ کلیه داری و نابودیِ سرمایه یِ توسعه
داران و  داران، بانک کارخانه اکتبر در میانِ انقالبِ یِ این حزب در آستانه پایگاهِ یِ عمده

 روسیه بود. بزرگِ بازرگانانِ

 باستانی انتشاراتِسعید  یِ لئون تروتسکی ترجمه یِ روسیه نوشته انقالبِ تاریخِ -۱
 ۲۶۳ یِ نیلوفر صفحه

 ۲۶۴یِ  جا صفحه همان -۸

 ۲۶۱ یِ جا صفحه همان -۱
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داری  لنین در مسکو نگه یِ سرخ در موزه کاغذ در قابی با مخملِ یِ این برگه -۹۹
 گردید. می

داری است. این  سرمایه مناسباتِ پولی جزو ملزوماتِ یِ الزم به ذکر است مبادله -۹۹
اری از جامعه رخت برنبندد بر د سرمایه حقوقیِ مبادله تا زمانی که اشکالِشکل از 

 ای کاالیی است. رابطه یِ جامعه حاکم است. پول بیان کننده

سعید روحانی  یِ بایفسکی، گولیکوف و دیگران ترجمه یِ اکتبر نوشته انقالبِ تاریخِ -۹۲
 ۹۹۹تا  ۱۸ شباهنگ صفحاتِ انتشاراتِ

 ۹۹۳جا صفحه  همان -۲۳

 سعید باستانی انتشاراتِ یِ لئون تروتسکی ترجمه یِ روسیه نوشته انقالبِ تاریخِ -۹۴
 ۱۱۴ یِ نیلوفر صفحه

فردوس  قیام انتشارتِ مارکسیسم و یِ سوم، مقاله لنین جلدِ آثارِ یِ مجموعه -۹۵
 ۹۱۸۹ یِ صفحه
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